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Eerste boekje “Verhalen van veteranen uit de Lopikerwaard” uitgereikt aan commissaris van de Koning

De verhalen van negentien veteranen uit
de Lopikerwaard zijn sinds deze week vastgelegd in boekvorm. Op donderdag 8 april
werd het eerste exemplaar van het boek
“Verhalen van Veteranen uit de Lopikerwaard” in een kleine ceremonie aangeboden aan de commissaris van de Koning in
de provincie Utrecht, Hans Oosters, en aan
de Inspecteur der Veteranen, luitenantgeneraal der mariniers Frank van Sprang.
In dit boek vertellen negentien veteranen
hun verhaal. Veteranen uit Woerden, IJsselstein, Montfoort, Oudewater en Lopik. De
oudste is 93 jaar oud, de jongste 34.
Journalist Otto Beaujon interviewde hen. Ze
zijn op vredesmissie geweest, of in een
oorlog, of het schemergebied daartussen.
“Onuitwisbare herinneringen opgetekend
in 19 zeer boeiende korte verhalen”, aldus
de commissaris van de Koning.
Inspecteur der Veteranen generaal Frank
van Sprang voegde daaraan toe: “Onze
veteranen zijn het zichtbare bewijs dat
leven in vrijheid geen vanzelfsprekendheid
is. Het is belangrijk dat de verhalen van
veteranen verteld worden. In dit boek staan

negentien bijzondere en intense verhalen.
Ik hoop dat het boek gelezen zal worden
door de jongere generatie, die er niet bij
was, maar die wel wil weten hoe het was.
Opdat we niet vergeten welke prijs we
betalen voor onze vrede en veiligheid.”
Project veteraan-in-de-klas
Op een groot aantal basisscholen in de
Lopikerwaard wordt – in aanloop naar 4 en
5 mei – een gastles door een veteraan
gegeven. Zo leren de kinderen wat
veteranen hebben gedaan en waarom
vrede en vrijheid zo belangrijk is. Het
boekje wordt daarbij aan de groep 8
leerlingen uitgereikt. Hans Oosters: “Je kunt
nooit te vroeg beginnen met kennismaken
met de mensen die onze waarden
verdedigen, ik juich dat van harte toe”.
Gratis afhalen
Komende week krijgen alle veteranen uit de
Lopikerwaard een coupon toegestuurd,
waarmee het boekje gratis kan worden
afgehaald bij de lokale boekhandel.
Ook wordt het boekje uitgereikt aan alle
veteranen in de Lopikerwaard.
Lees meer op onze website.

